
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
1

 

A indústria de confecções em Pernambuco: impactos e oportunidades 
em um cenário pós-ATC (Acordo sobre Têxteis e Confecções) 

Carlos Augusto Lucena Araújo (Esuda/PE) clucara@terra.com.br 

Clarisse Ferrão Pereira  (UFPE/PE) clarisseferrao@yahoo.com.br 

Este artigo aborda o setor de confecções e vestuário no estado de Pernambuco, destacando 
sua relevância dentro da economia local sobretudo no Pólo de Confecções do Agreste 
Pernambucano, que compreende as empresas instaladas nos municípios de Caruaru, Santa 
Cruz do Capibaribe, Toritama e Surubim onde, segundo o estudo do Sebrae (2003), estima-se 
mais de 12000 unidades produtivas com apenas 8 % das mesmas consideradas formais, 
gerando 76000 empregos  diretos. 
Neste contexto, abordar-se-á as iniciativas para incremento da competitividade frente aos 
novos concorrentes, especialmente aquelas ações para melhoria da qualidade percebida dos 
produtos confeccionados na região do Agreste Pernambucano.  
Os impactos provocados pelo fim do Acordo sobre Têxteis e Confecções - ATC, ocorrido a 
partir de 01/01/2005 serão analisados, identificando se as ações ativas para incremento da 
competitividade têm sido eficazes na manutenção dos empregos diretos gerados no setor em 
Pernambuco.  
Uma pesquisa de campo realizada com os empresários foi realizada, apontando a percepção 
do setor em relação aos impactos ocorridos e as iniciativas destes empreendedores para se 
manterem competitivos diante deste novo cenário. 
Palavras-chave: ATC, confecções, competitividade, qualidade percebida.. 

1. Introdução 

O setor têxtil, incluindo confecções e vestuário, possui grande relevância dentro da 
economia internacional, nacional e regional, sendo forte gerador de empregos. 

Tradicionalmente, o setor têxtil auxiliou no processo de industrialização de inúmeros 
países.  Sachs (2005) mostra que investir no setor de confecções é hoje uma forma através da 
qual as nações mergulhadas numa situação de miséria absoluta podem conseguir “pisar” no 
primeiro degrau na escada do desenvolvimento, ao citar o caso de Bangladesh.  

Foi o setor têxtil o impulsionador da revolução industrial inglesa dos séculos XVIII e 
XIX. No Brasil não foi diferente, tendo sido a indústria têxtil de grande importância já desde 
antes da década de 50 (CAMPOS, 2005). 

 Atualmente no cenário externo, a indústria brasileira de confecções possui duas 
situações distintas:  

• É a 6ª maior produtora mundial de confeccionados, atrás apenas de países como 
China, Índia, Estados Unidos, Turquia e México; 

• Tem participação tímida no comércio internacional do segmento, ocupando a modesta 
41ª posição no ranking dos maiores exportadores e a 45ª  posição dos maiores importadores. 

 No que se refere à importância relativa de toda a cadeia, faturou US$ 25 bilhões no 
ano de 2004, o que equivale a 4,1 % do PIB nacional e 17,4 % do PIB da indústria de 
transformação. É forte empregador, especialmente no segmento de confecções, ocupando 
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1,7% da PEA – População Economicamente Ativa. O setor do vestuário, tanto em termos de 
geração de empregos quanto em faturamento, é o que merece maior destaque dentro da CTC – 
Cadeia Têxtil e de Confecções pois, representa mais de 60% de todos os empregos da cadeia 
bem como foi responsável por mais da metade do faturamento do setor. 

 Nesta conjuntura se insere o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco, que tem 
despontado como importante pólo produtor de vestuário, inicialmente ao longo da década de 
90, produzindo peças de baixa qualidade voltadas a um mercado regional pouco exigente e 
atualmente, inserindo-se num cenário de maior abrangência e de valor agregado mais 
elevado, explorando os conceitos de moda, tendência e suas especificidades.  

A maior liberalização no comércio deste segmento provocada pelo fim do ATC – 
Acordo sobre Têxteis e Confecções - pode trazer conseqüências diversas na economia do 
estado, em particular naquela região que hoje se denomina Pólo de Confecções do Agreste de 
Pernambuco, colocando em cheque os mais de 76000 empregos existentes nas mais de 12000 
micro e pequenas indústrias ali localizadas. Estima-se um faturamento superior a R$ 2 bilhões 
anuais (SEBRAE/PE, 2003). 

Este trabalho está compreendido em 5 seções. A seção 2 irá destacar os acordos internacionais 
ocorridos ao longo das últimas décadas, especialmente o ATC. Na seção 3 será abordado a 
teoria acerca dos Arranjos Produtivos Locais – APL´s – e sua importância na organização de 
ações coletivas para incremento da competitividade e de desenvolvimento econômico 
regional. Na seção 4 apresenta-se o contexto do segmento em Pernambuco diante do fim do 
ATC, e finalmente na seção 5 apresenta-se as conclusões obtidas a partir do estudo realizado. 

2. Do GATT-47 ao ATC-2005 

O comércio internacional de produtos da cadeia têxtil (CTC – Cadeia Têxtil e de 
Confecções) vinha sendo intensamente regulado por uma série de acordos internacionais.  
Uma distribuição de renda mais eqüitativa nos diversos países em processo de 
desenvolvimento passa diretamente pelo correto funcionamento destes mecanismos de ajuste 
do comércio internacional sob a tutela da OMC – Organização Mundial do Comércio, que 
passou a existir a partir da Rodada Uruguai , encerrada em 1993/1994. 

Segundo Galvão (2000), a criação em 1947 do GATT – General Agreement of Trade 
and Tariffs - , o Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas ,  representou um acontecimento de 
grande significado no mundo do pós-guerra, por ter introduzido, naquele momento, um 
conjunto de regras e disciplinas no comércio mundial. 

Até então nenhuma legislação ou modelo regulador dos fluxos de comércio 
internacional existia. O GATT proporcionou, assim, mesmo que de forma ainda incipiente, tal 
modelo, ou seja, a criação de um ambiente de consultas e solução de controvérsias que, na 
prática, funcionava como uma espécie de fórum onde aqueles países com interesses 
conflitantes podiam discutir estas diferenças e, a partir de então, firmar compromissos e 
obrigações relativas às suas relações comerciais.  

Intensiva em mão-de-obra, a indústria de confecções sempre foi alvo de excessivo 
protecionismo no comércio mundial. De um lado, países desenvolvidos, com objetivos de 
proteger sua indústria interna diante da concorrência dos grandes players, cuja 
competitividade estava baseada, sobretudo, nos baixos salários. Assim, uma série de acordos 
disciplinou e restringiu o “livre comércio” do setor nas últimas décadas. Inicialmente, o STA 
– Short Term Agreement - , em 1961, substituído, em seguida, pelo LTA - Long Term 
Agreement Regarding International Trade in Cotton Textiles. Na prática, eram acordos 
bilateriais, geralmente acertados entre os Estados Unidos/Europa e os países em 
desenvolvimento, grandes exportadores de confecções para os mercados americano e europeu, 
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que visava conter importações de tais produtos através de instrumentos de proteção como 
quotas e tarifas elevadas de importação. 

Os países em desenvolvimento argumentavam que o excessivo protecionismo às 
indústrias intensivas em mão-de-obra dos países desenvolvidos representava uma incoerência 
com a finalidade principal do GATT, que era o de aumentar os fluxos de comércio. 

 Apenas em 1994, após o fim da Rodada do Uruguai e a criação da OMC – 
Organização Mundial do Comércio, é que se delineou um cenário diferente daquele ocorrido 
ao longo das últimas décadas.  Uma das questões de maior relevância discutida durante a 
Rodada Uruguai era, sem dúvida, relativa a liberalização do setor têxtil e de confecções. Com 
o fim do Acordo Multifibras , que substituiu o LTA,  uma liberalização crescente e sem volta 
passaria a existir durante os anos seguintes com a implantação do ATC.  

 Por este acordo , todas as restrições que existiam sob o Acordo Multifibras até 31 de 
dezembro de 1994 eram automaticamente transportadas para o novo ATC e mantidas ali até 
que cada uma das etapas de liberalização fossem acontecendo, onde tais produtos passariam 
então a ser regulamentados pelas regras do GATT/OMC, onde quotas não eram permitidas. 

A integração que objetivava o ATC era pautada em 4 etapas, conforme a tabela 1. 

TABELA 1 – Cronograma de aplicação do ATC  

Data Volume mínimo 
integrado (%) 

Volume 
integrado 

acumulado (%) 

Taxa restante de 
crescimento das 

quotas 

1/1/1995 16 16 16 
1/1/1998 17 33 25 
1/1/2002 18 51 27 
1/1/2005 49 100 Integração total 

Fonte: WTO/Gatt 1994 - Agreement on Textiles and Clothing - ATC  
     

  
 

 Desta forma, em primeiro de janeiro de 1995, 16 % dos produtos (em volume) da CTC 
– Cadeia Têxtil e de Confecções - deveriam, automaticamente, ser transportados para as 
regras do GATT/OMC, não mais sendo possível a aplicação de quotas de importação a estes 
produtos. O que se verificou, contudo, é que como a escolha de tais produtos ficava sob 
responsabilidade dos países importadores, os mesmos foram escolhendo produtos onde sua 
competitividade não fosse tão desproporcional em relação aos países em desenvolvimento. 
Assim, nas três primeiras etapas do ATC, praticamente os produtos intensivos em capital  (os 
segmentos de fibras, fios e tecidos)  foram sendo liberalizados. Apenas na última etapa, em 1º 
de janeiro de 2005, onde 49% dos produtos ainda estavam sob restrição de quotas, é que a o 
segmento de confecções seria efetivamente liberado, já que o nível competitivo das indústrias 
dos países em desenvolvimento, como China, Índia, era bem superior ao dos países 
desenvolvidos. 

 O que se verificou após 01/01/2005 ilustra as enormes dificuldades que ainda serão 
encontradas para um comércio internacional do segmento de confecções mais livre. As 
exportações de produtos têxteis e de confecções chineses cresceram a taxa de 18 % nos 4 
primeiros meses de 2005, tomando por base o mesmo período de 2004, superando a cifra dos 
US$ 31,2 bilhões.  

Nos Estados Unidos, maior consumidor mundial de confecções e produtos têxteis, as 
importações oriundas da China também cresceram de forma abrupta, tendo o governo 
americano re-imposto restrições e quotas às importações de têxteis e confecções chinesas de 
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forma unilateral, diferentemente do acordo fechado entre China e União Européia – UE, que 
também precisou negociar restrições voluntárias com os chineses para a entrada de seus 
produtos na União Europeía.  

No Brasil, ainda em meados de 2005, o governo atendia o pleito dos industriais 
brasileiros e estudava a possibilidade de aplicar medidas restritivas à importação de 
confeccionados e têxteis chineses. Em junho de 2005, a Câmara de Comércio Exterior – 
CAMEX – regulamentava pedido de salvaguardas contra a China.   Em fevereiro de 2006, 
finalmente Brasil e China chegavam a um acordo pelo qual limitava-se a entrada de têxteis e 
confecções no mercado brasileiro por 3 anos, englobando 70 categorias diferentes de produtos 
estabelecidos pelo governo brasileiro como sensíveis.  

          FIGURA 1 – Participação da China nas importações de confecções brasileiras. 

 

3. Arranjos Produtivos Locais e competitividade 

De acordo com o Sebrae (2005), arranjos produtivos são aglomerações de empresas localizadas 
em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, 
interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como governo, associações 
empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. 

 
Arranjo Produtivo Local (APL) é caracterizado então pela existência de quantidade 

elevada de empresas que desenvolvem uma mesma atividade produtiva numa mesma região 
geográfica. O conceito de território  nesta definição também deve ser destacado, já que se 
refere ao ambiente em que essas empresas estão inseridas, tendo em vista “o número de 
postos de trabalho, faturamento, mercado, potencial de crescimento, diversificação, entre 
outros aspectos” (SEBRAE, 2005). 

Portanto, APL’s são aglomerados de empresas que são enraizadas ao local 
basicamente devido às vantagens competitivas que aquela própria localização proporciona. 
Tais vantagens competitivas locacionais estão geralmente associadas à ação cooperada e a 
maior facilidade de aperfeiçoamento do conhecimento técnico e comercial.  

Este conceito traz implícito a idéia de que a localização é importante vantagem 
competitiva para as empresas ali instaladas e tal vantagem locacional não é simplesmente 
devido a vantagens genéricas, mas sim setor-específica (SANTOS, 2004). 

Cunha (2002. apud SANTOS, 2004) considera que as vantagens competitivas 
locacionais podem ser divididas em 2 categorias: as chamadas economias passivas, onde os 
ganhos são originários de reduzidos custos de transporte, da proximidade com o cliente ou 
fornecedor, da urbanização e da infra-estrutura gerada pela urbanização. Em segundo lugar, as 
chamadas economias ativas, resultado do acúmulo e do intercâmbio de conhecimento tácito 
ao longo do tempo  na localidade em questão. 

As vantagens ditas passivas são derivadas da oferta de serviços técnicos e de insumos 
para uma rede de empresas, associada a provisão de infra-estrutura e a disponibilidade de 
pessoal qualificado para a atividade. Assim, os custos para as empresas no interior do APL 

Fonte: MDIC - Sistema Aliceweb
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ficam reduzidos ante aquelas situadas em outras regiões, ficando estas últimas inferiorizadas 
competitivamente. 

Já a redução de custos de transação, fundamentais para a aquisição de vantagens 
ativas, é devida ao prévio conhecimento mútuo dos agentes, além de partilharem códigos de 
comportamento – ou conhecimento da conduta dos outros pares, elevando a capacidade 
inovativa das empresas em relação ao melhor uso do capital fixo e à geração de novos 
produtos e processos (SANTOS, 2004). 

Barros (1999) ressalta que a idéia por trás das ditas vantagens competitivas não deve 
ser oposta aquela das vantagens comparativas, pela qual uma nação ou região seria 
competitiva de acordo com sua dotação de fatores de produção.  Os defensores da política de 
clustering acreditavam que não mais esta dotação de fatores seria responsável pela 
competitividade das empresas, mas sim a boa infra-estrutura física, disponibilidade de 
recursos humanos e ambiente instituicional.  O referido autor acrescenta que a idéia das 
vantagens competitivas enfatiza a existência destes fatores associados à externalidades na 
definição das vantagens comparativas, não consistindo, então, numa negação da mesma. 

Puga (2004), ao teorizar sobre os Arranjos Produtivos Locais, destaca que as 
vantagens obtidas a partir do associativismo entre os atores internos ao APL ultrapassam os 
ganhos obtidos da especialização na atividade, especialmente quando se trata de MPE´s – 
Micro e Pequenas Empresas, onde tal associativismo tende a: 
- Viabilizar investimento em capital fixo; 
- Contribuir para difusão de inovações; 
- Aumentar a barganha junto a fornecedores; 
- Reduzir custos associados a estoques, comercialização e  distribuição; 
- Permitir atendimento a grandes encomendas; 
- Aumentar a influência política do grupo de empresas. 
- Minimizar o problema da assimetria de informação, melhorando o acesso ao crédito. 

 
Schmitz (1997 apud Aguiar, 2005) utiliza o conceito de eficiência econômica como 

sendo a “vantagem competitiva derivada de economias de escala e da ação conjunta” ao 
apresentar como exemplo o APL de couro e calçados do Vale dos Sinos, RS, onde a entrada 
no mercado das indústrias chinesas que produziam a um custo mais baixo, além da imposição 
de compradores que exigiam cada vez mais lotes menores, melhor qualidade e rapidez na 
entrega, fizeram com  que os produtores de calçados da região aumentassem a cooperação 
para vencer tais obstáculos. 

 
4. O setor de confecções em Pernambuco e no Pólo do Agreste 

Em Pernambuco a concentração das empresas do setor de confecções encontra-se 
principalmente no Agreste do estado, região que passou a ser denominada como Pólo de 
Confecções do Agreste ou ainda mais recentemente Pólo da Moda do Agreste.  
Aproximadamente 75 % da atividade industrial relacionada ao segmento do vestuário 
encontra-se naquela região, tendo ainda a RMR – Região Metropolitana do Recife, que a 
pouco mais de 20 anos concentrava a maior parte da atividade, perdido participação relativa. 
 O estado de Pernambuco, que historicamente foi um dos grandes produtores do país do 
setor têxtil, tem perdido importância ao longo dos anos, sobretudo em função “das 
estratégias de atração, via incentivos fiscais, implementadas pelos estados do Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba e Bahia” (VIANA, 2005).  
 No que se refere ao setor de confecções, em particular o setor do vestuário, as posições 
relativas da importância da indústria em Pernambuco são conflitantes, quando apurados os 
dados através das diversas fontes disponíveis. O Sindvest-PE, Sindicato das indústrias de 
Confecções e Vestuário de PE, indica que o estado é o “2º maior produtor de confecções do 
Brasil, atrás apenas do estado de São Paulo” .Contudo, esta informação pode suscitar 
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dúvidas e controvérsias, já que na geração de empregos diretos da atividade , Pernambuco fica 
atrás de estados como Ceará, Santa Catarina , Rio de Janeiro, além de São Paulo. O 
argumento, entretanto, seria de que o nível de informalidade do setor de confecções no estado 
é alto, o “maior do país”.  
 

TABELA 2 – BRASIL - Empresas no setor de confecções 
  2003 Estimativa(1) 

Pernambuco 512   
   Toritama   3477
   Santa Cruz   2088
   Caruaru   2380
   Recife     
Ceará 933 5500
Bahia 450   
Rio Grande do Norte 168   
Piauí 112   
Sâo Paulo 5764   
Santa Catarina 2469   

Nordeste 2542   

Brasil 19524   
Fonte: IBGE (Pesquisa Industrial Anual 2003) 
Nota 1: SEBRAE/PE, Sindroupas-CE (Formais + Informais) 

 

 Independente da fonte pesquisada, o que se pode constatar é a relativa importância da 
indústria de confecções dentro da economia do estado de Pernambuco.  Pelos dados oficiais 
obtidos junto a PIA 2003 – Pesquisa Industrial Anual – do IBGE,  2,6% das indústrias formais 
deste segmento estão no estado e 20 % das indústrias nordestinas situam-se em Pernambuco. 
O Ceará, com praticamente o dobro das indústrias formais de Pernambuco, além de Santa 
Catarina e São Paulo, concentram a maior parte das quase 20 mil unidades fabris que 
compõem todo o segmento no Brasil.  

A década de 90 caracterizou no estado o processo de relocalização produtiva, 
semelhante aquele ocorrido em nível mundial e em nível nacional, onde a competitividade 
das indústrias de confecções passou a ser definida, sobretudo, pelo pagamento de baixos 
salários, baixa estrutura sindical e encargos sociais. Particularmente a Pernambuco, significou 
o fechamento das pequenas indústrias (butiques) da RMR e o surgimento das indústrias de 
confecções no interior do estado, na região do Agreste.  As indústrias que ali ganhavam força 
eram substancialmente empresas informais e que , naquela década, produziam para mercados 
da classe D  e E, com produtos que tinham como característica principal a baixa qualidade, 
daí a denominação popular de sulanca. 

Passaram então a se destacar os municípios de Santa Cruz do Capibaribe, com a 
produção concentrada principalmente na moda surf wear, praia, íntima e modinha; Toritama, 
nas peças baseadas em jeans; e Caruaru,  com uma indústria mais pulverizada.  

Caruaru, pela importância desempenhada na região do Agreste (7º maior PIB do 
estado de Pernambuco) passou a ser o principal ponto de escoamento da produção de 
confecções do Pólo do Agreste.  
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4.1. Confecções em Pernambuco e o comércio internacional 

A Participação do estado de Pernambuco no comércio internacional tem sido bastante 
tímida ao longo dos últimos anos, tendo, inclusive, uma participação relativa declinante no 
que se refere as exportações.  Como referência, em 1996 o estado exportava praticamente o 
mesmo que o estado do Ceará. Enquanto a Bahia praticamente multiplicava por quatro suas 
exportações no período 1996-2005, Pernambuco pouco mais que duplicava sua inserção 
internacional. 

 A mesma análise pode ser destacada no que se refere ao comércio internacional de 
confecções.  Nos últimos anos passamos de maiores exportadores nordestinos de confecções 
para a segunda posição, exportando praticamente metade do que o estado do Ceará exportou 
em 2005. A Bahia e o Rio Grande do Norte, com uma indústria de confecções bem menor que 
Pernambuco, exportaram praticamente o mesmo. 
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selecionados

0

5000

10000

15000

20000

25000

96 2002 2003 2004 2005

PE

CE

BA

RN

 

FIGURA 2 – Evolução das Exportações – Estados selecionados. 
Fonte: MDIC – Aliceweb. 

 

Relativamente às importações de confecções, do total de US$ 1,2 milhão importado 
por Pernambuco em 2005, US$ 332 mil foram de origem chinesa.  Em US$ 2004, para um 
total de US$ 1,09 milhão importado, US$ 187 mil eram da China. Embora as importações de 
confecções chinesas tenham saltado quase 90% no comércio exterior pernambucano, 
ocorreram numa base bastante pequena, não dando, de forma conclusiva, indícios de perda de 
mercado dos produtos produzidos localmente. O que parece ter existido, desta forma, é um 
deslocamento dos fornecedores tradicionais que antes existiam. Porém, sabe-se que a maior 
parte da concorrência à indústria de confecções pernambucana é relativa a presença dos 
grandes maganizes de abrangência nacional e internacional, como C&A, Lojas Riachuello, 
Marisa, Wall Mart, Zara, que por sua vez realizam suas importações centralizadas em algum 
estado, não necessariamente em Pernambuco. 

O caso do Ceará merece destaque, tendo as importações de confecções provenientes 
da China saltado de pouco mais de US$ 9 mil em 2004 para quase US$ 345 mil em 2005, um 
salto de mais de 38 vezes. No mesmo período considerado, as importações totais de 
confecções do estado do Ceará caíram de US$ 561 mil para US$ 412 mil, novamente se 
referindo a um deslocamento dos tradicionais países exportadores. 
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TABELA 3 – Comparativo importações Jan/abr 2005 e 2006 – Estados selecionados 
IMPORTAÇÕES DE CONFECÇÕES - ESTADOS SELECIONADOS 

Em US$ mil    

  2005 jan/abr 2006 jan/abr Evolução % 

PE 315 801 154,3% 
CE 313 432 38,0% 
BRASIL 84000 124000 47,6% 
IMPORTAÇÕES DE CONFECÇÕES - ORIGEM CHINA - ESTADOS SELECIONADOS  
Em US$ mil    

  2005 jan/abr 2006 jan/abr Evolução % 

PE 166 79 -52,4% 
CE 300 235 -21,7% 
BRASIL 46000 71.600 55,7% 
Fonte: MDIC - Aliceweb  

 

 Analisando os dados da tabela 3 aponta-se conclusões para o período pós-ATC: 

- As importações brasileiras de confecções, no agregado, aumentaram de forma significativa. As 
importações de Pernambuco cresceram ainda mais que a média nacional; 
- As exportações brasileiras de confecções, no agregado, diminuíram de forma significativa no período 
considerado. Pernambuco experimentou uma queda ainda maior em suas exportações de confecções, 
juntamente com o Ceará. 
- As importações brasileiras de confecções de origem chinesa, no agregado, saltaram mais que 50 % no 
período de análise. Curiosamente, as mesmas diminuíram de forma significativa suas participações nas 
importações tanto do Ceará como de Pernambuco. 
 

Esta queda significativa das exportações brasileiras de confecções, ainda mais acentuada 
em Pernambuco, já provocou impacto interno ao estado. A unidade da Vicunha , que gerava 
diretamente centenas de empregos na cidade de Paulista-PE, fechou sua unidade em 
Pernambuco sob alegação da forte concorrência interna dos produtos estrangeiros bem como 
da perda de participação no mercado externo. 

4.2. Competitividade: ações em andamento 

 Diante de um cenário de maior abertura comercial, mesmo considerando o acordo 
Brasil-China de limitação de importações fechado em fevereiro de 2006, o setor de 
confecções em Pernambuco, especialmente as indústrias localizadas no Agreste do estado, 
precisam implementar ações que visem, sobretudo, garantir sua sobrevivência diante de 
aumento da concorrência. 

 Para captar tais ações uma pesquisa foi realizada com 75 empresários do setor de 
confecções no estado, além de lideranças vinculadas a órgãos com ações principalmente no 
Pólo do Agreste, como o SEBRAE/PE, Sindvest/PE, secretários municipais de indústria,  
associações comerciais. Buscava-se captar através desta pesquisa: 

- Nível de competitividade – Que ações este nicho de empresas tem empregado ou vislumbra 
empregar no sentido de aumentar sua capacidade de competir, melhorando a qualidade de 
seus produtos e, por conseguinte, aumentar seus lucros; 

- Concorrência externa aos produtos do Pólo  - Captar a sensibilidade dos empresários a 
um aumento da concorrência externa aos produtos produzidos naquela região, comparando o 
período pré-ATV e o pós-ATV o que, a partir dos dados fornecidos pelo MDIC – Sistema 
Aliceweb, ratificariam ou não esta sensibilidade; 
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FIGURA 3 – Utilização da informática. 

Fonte: Pesquisa de campo (2006).   
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FIGURA 4 – Ações para competitividade. 

Fonte: Pesquisa de campo (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – Ações para aumento da competitividade (II) 

Fonte: Pesquisa de campo (2006). 

 

 Quanto às ações realizadas para aumentar a competitividade de suas indústrias, 
algumas considerações podem ser obtidas dos resultados da pesquisa: 

- Investimentos em publicidade e aquisição de novos equipamentos são vistos pelos empresários como 
determinantes no aumento do poder de venda das empresas; 
- Investimentos na abertura de novos pontos de venda são vistos como importantes para 40 % das empresas 
entrevistadas.  A contratação de pessoal de criação e desenho de novos produtos também merece destaque para 
mais de 50 % dos entrevistados. Isto indica que a preocupação com o desenho das peças, conforto e os aspectos 
relacionados as tendências da moda são fundamentais neste sentido. 
- Melhor capacidade gerencial dos diretores e gerentes mediante formação superior é visto como ação 
importante para mais de 30 % dos empresários 
- A utilização da informática, inclusive para processos de desenho e criação de produtos auxiliados por 
computador (CAD/CAM) estão cada vez mais disseminados. 
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-A maioria dos empresários acreditam que sua participação e engajamento em associações comerciais e 
reuniões com o SEBRAE, bem como a participação em feiras e congressos  e treinamentos técnicos são ponto 
chave para aumentar a capacidade competitiva de suas empresas. 
 
 No que se refere aos impactos provocados pelo aumento da concorrência aos produtos 
produzidos no Pólo do Agreste não se observou, de forma geral, algo contundente, tanto pelos 
números, como apresentado anteriormente, como pela percepção dos empresários.  

Aumentou a concorrência aos produtos produzidos loc amente 
em 2005 em relação aos importados ?

26%

69%

5%

SIM

NÃO

NÃO SABE

 

                                           FIGURA 6 – Evolução da concorrência. 

   Fonte: Pesquisa de campo (2006). 

 

 Na visão da maioria dos empresários não ocorreu em 2005 uma maior concorrência a 
seus produtos, quando compara-se com o período pré-ATC (anterior a 2004).  Corroborando 
com este fato, a maioria das empresas (78%) manteve ou aumentou o número de funcionários 
em 2005 comparando-se com o ano anterior. Além disto, 58 % dos empresários indicaram ter 
aumentado ou mantido seu faturamento em 2005, ao comparar com o faturamento do ano 
anterior. 

Número de funcionários em 2005 em 
relação a anos anteriores

27%

51%

22%
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   Figura 7 – Evolução do número de funcionários                      Figura 8 – Evolução do faturamento 

   Fonte: Pesquisa de campo (2006).                                            Fonte: Pesquisa de campo (2006). 

 

5. Conclusão 

 A indústria de confecções brasileira se depara, atualmente, com enormes desafios que 
deverão ser transpostos e que colocam em cheque sua continuidade.  O mesmo pode ser dito 
da indústria de confecções em Pernambuco.  
 A forte concorrência externa e interna a seus produtos fizeram com que os empresários 
pernambucanos buscassem novas formas de organização e incrementassem a competitividade 
do segmento, organizando-se através de órgãos de classe e associações comerciais, 
participando de eventos técnicos e feiras comerciais, adquirindo equipamentos mais modernos 
e atualizados tecnologicamente, investindo na qualificação de mão-de-obra e formação 
gerencial (formação superior). 
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 A estratégia dos empresários, capitaneadas pela governança instalada no Pólo do 
Agreste (Sindvest-PE, Associações Comerciais, SEBRAE/PE, poder público) deve ser 
direcionada na busca de novos mercados.  A produção deve contemplar não apenas a 
melhoria contínua dos processos produtivos e qualidade dos produtos, mas também nichos de 
mercado não atendidos pelos grandes players internacionais, como China e Índia.  
 Ações de incremento através da ampliação dos pontos de venda também devem ser 
contempladas. Desta forma, as empresas devem buscar o cliente e não apenas aguardá-lo, 
atuando assim de forma ativa e não passiva. Constatou-se pela pesquisa de campo que apenas 
36% do universo pesquisado atuam desta forma. Ressalta-se que esta amostra da pesquisa se 
referia sobretudo a empresas líderes, aquelas com mais de 50 funcionários. Desta forma, 
deve-se priorizar, mesmo nas pequenas empresas, buscar mercados além da fronteira do 
estado, pois este percentual apresentado deve ser bastante inferior neste outro perfil de 
empresas. 
 A competitividade do setor também está fortemente relacionada à rede de 
fornecedores. Assim, custos de logística impactam nos preços praticados. É fato notório que a 
indústria brasileira de modo geral não é competitiva na utilização de tecidos sintéticos na 
produção de suas peças de vestuário. Assim, a possível implantação do Pólo de Poliéster no 
Complexto de Suape – PE com perspectiva de escala de produção a níveis mundiais tendam a 
impactar positivamente nos custos com que se deparam as empresas de confecção brasileiras 
e particularmente, de Pernambuco. 
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